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Tomàs Montserrat, Josep

Documenta Balear. 154 pàgines

Bernat Riera Alemany (1824-1926): Médico militar

En aquesta obra podreu aprofundir en els trets biogràfics i en l’obra
literària d’un dels més grans poetes i narradors en llengua catalana dels
nostres dies, Antoni Vidal Ferrando. Reuneix biografia i ideologia de
l’escriptor mitjançant el gènere de l’entrevista. Hi podreu conèixer les
seves opinions, la seva insubornable fe en la literatura, el seu amor per la
vida, així com també algunes anècdotes compartides amb mestres i
amics, com Blai Bonet, Bernat Vidal i Tomàs, Jaume Fuster, Josep M.
Llompart, i tants d’altres.

Recorregut vital de Bernat Riera Alemany, metge mallorquí que també va
ser un destacat militar espanyol que va participar en la Guerra de Cuba
de 1895-1898 i que en el context de la crisi de 1898 va propugnar un
regeneracionisme de caràcter regionalista. Hi podrem comprendre
l’important avanç de la ciència mèdica, la seva lluita contra supersticions i
obscurantismes o la seva preocupació per la higiene i les condicions de
vida dels sectors populars.

Vidal, Miquel Àngel

Lleonard Muntaner. 112 pàgines

Antoni Vidal Ferrando. La mà de l’escriptor

BIBLIOTECA BALEAR

Simó, Joan Carles 

El Gall Editor. 190 pàgines

Aires sollerics. 50 anys de cultura popular

Des del seu naixement, a les darreries de 1968, el grup Aires Sollerics ha
duit a terme una intensa tasca de recuperació i dignificació de la cultura
popular mallorquina. Fer una història d’Aires és fer una història del
panorama cultural mallorquí en aquest període que va de la fi del
franquisme a l’era de la globalització i, en definitiva, és fer una aproximació
a la nostra història més recent i relatar un episodi de la nostra
reivindicació com a poble.

4



Ginard Bauçà, Rafel

Saïm. 300 pàgines

Calendari folklòric de Mallorca. Estiu

Aquesta edició divulgativa reuneix els continguts corresponents a
l’estiu, època de moltíssima d’activitat al camp, on trobarem referències
a les tasques de segar i batre, al cultiu dels ametlers i, sobretot, a la
cultura de les figues i la seva conservació. També hi destaquen les
festes d’estiu, actes lúdics i festius que trenquen amb la monòtona
circularitat del calendari.

Trias Martorell, Rafel

El Gall Editor. 323 pàgines

El contraban i l’estraperlo de la postguerra. 

Pollença 1939-1965

Aquest treball intenta desgranar, a partir dels testimonis dels seus
protagonistes i d’alguns documents inèdits que s’han pogut localitzar,
com funcionaven el contraban i l’estraperlo, quina era l’estructura
d’aquestes organitzacions, com actuaven els seus caps, i conèixer els
motius que dugueren molts dels joves a aventurar-se en el món del
comerç clandestí.

Aquesta obra, l’ha escrita un menorquí que torna a viure a Menorca
després d’alguns anys. Tracta de les singularitats que ens atreuen i que
han marcat els quefers de la població. No és un estudi global o complet
sobre Menorca, sinó una reflexió personal sobre els menorquins al llarg
dels temps i sobre allò que més els ha marcat, començant per la
geologia i la geografia de la seva illa.

Valenciano López, Valentí

Documenta Balear. 218 pàgines

Conèixer Menorca

Jordà-Sánchez, Joan Pau; Rosselló Xamena, Miquel

Adia. 104 pàgines

El mirall de l’esquerra. 

Entre el desencís i la necessària renovació

Els autors afronten el repte d’explicar l’evolució de l’esquerra de les Illes
Balears des de la Transició fins avui. Pretén marcar les directrius d’un
debat ampli que l’esquerra de les Illes Balears ha de tenir internament.
De manera breu i clara, però, s’hi apunta una idea cabdal: passar del
desencís a la renovació.

5



Oliver, Bernat; Tomás Ferrutxe, Bàrbara Beatriz

Documenta Balear. 160 pàgines

Els mestres d’aixa de Mallorca

Morro, Mateu

Illa Edicions. 105 pàgines

Els Norats (1936-194). 

Dos antifeixistes a les muntanyes mallorquines

Conta la història d’Honorat i Jaume Tries (pare i fill), obligats a fugir a les
muntanyes per a no acabar en mans dels falangistes després del cop
d’estat del 36. Estigueren 13 anys amagats i el 1949 aconseguiren passar
a Alger. La història s'ha pogut reconstruir gràcies, sobretot, a la memòria
oral dels santamariers que visqueren la guerra i la postguerra.

Mayol, Gabriel

Lleonard Muntaner. 160 pàgines

En defensa de la terra. 

Mobilitzacions ecologistes a Mallorca (1983-2007)

Analitza les mobilitzacions ecologistes entre els anys vuitanta i noranta
del segle XX i els primers del segle XXI. Ens situa en el moment en què va
ser necessari sortir al carrer per a defensar la Llei d’espais naturals,
lluitar contra la incineració de residus, aturar la nova envestida
d’urbanitzacions i, sobretot, defensar Mallorca de l’allau de projectes
d’autopistes que arrasaven tota l’illa, entre d’altres amenaces ambientals.

Vibot, Tomàs

El Gall editor. 178 pàgines

Guia essencial de la Serra de Tramuntana. 

Rutes pel patrimoni i la cultura

Des de 2011, la serra de Tramuntana és Patrimoni de la Humanitat per
la Unesco en categoria de Paisatge Cultural. És evident que en una
serralada de més de 90 km lineals com els de la gran serra mallorquina
es donen incalculables valors mediambientals, però la declaració incideix
en allò que la fa un paratge excepcional: el seu vessant antropològic.

Els mestres d’aixa de Mallorca eren famosos per la qualitat de la seva feina;
eren coneguts i valorats per altres comunitats marítimes de la Mediterrània.
Avui gairebé han deixat de construir; s’han vist reconvertits, quasi reinventats,
fins al punt que ara parlam de mestres d’aixa que, més que reparar,
restauren.  Hem volgut conèixer qui són aquests darrers artistes.
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Tur , Josep A.

El Gall editor. 190 pàgines

Història de la cuina i l’alimentació a les Illes Balears

A més de repassar com l’esdevenir històric ha marcat la nostra
manera de menjar i cuinar, ens explica per què vincula la història de
l’alimentació a les Illes amb les grans onades de civilització que han
creuat la Mediterrània i hi aporta la seva visió de nutricionista. L'autor
va ser redactor de la Declaració de la Dieta Mediterrània, Patrimoni
Immaterial de la Humanitat per la Unesco l’any 2010.

Prunés i Moyà, Jordi

Documenta Balear. 144 pàgines

Història i debat de la bandera de les Illes Balears

Com es va decidir quina havia de ser la bandera de la comu nitat? Per
què la bandera mallorquina és histò ricament errònia? Què hi ha rere la
tribarrada? Quins altres símbols històrics podrien servir com a bandera
de les Illes Balears? Aquestes i altres qüestions s’aborden amb rigorositat
per Jordi Prunés amb una prosa didàctica per a tots els públics.

Bonnín, Albert; Pomar, Josep M. (coord.)

Lleonard Muntaner. 168 pàgines

Homenatge a l’antropòleg Enric Porqueres

Es tracta d’un tribut dels col·laboradors de l’historiador i antropòleg de
dimensió internacional Enric Porqueres i Gené per la gran importància
de les seves investigacions, tant les relacionades amb els jueus
conversos de Mallorca com per les seves conclusions sobre les noves
formes de parentiu derivades de les tècniques de reproducció assistida,
un tema que s’avança al futur. 

Quadrado, Josep M.

Lleonard Muntaner. 352 pàgines

Informacions judicials sobre els addictes a la Germania

Josep M. Quadrado n’enllestí les informacions judicials amb la
documentació que tingué a l’abast, testimoni a testimoni. Les
informacions judicials resultarien una font única per a aprofundir en el
moviment agermanat en una varietat de vessants, algunes d’aquestes mai
pensades i prou sorprenents, tant pel que diuen com pel que permeten
deduir.
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Ajuntament de Santa Maria del Camí. 277 pàgines

IX Jornades d’Estudis Locals de Santa Maria del Camí

Les Jornades varen tenir lloc els dies 9 i 10 d’octubre de 2020 i varen
comptar amb la presència d’investigadors, la majoria historiadors que hi
varen presentar desset ponències. Entre d’altres: Mateu Morro Marcè,
Gabriel Ordines Marcè o Eusebia Rayó Ferrer.

Colom Pastor, B.

Lleonard Muntaner. 392 pàgines

Llengua, dret i autonomia

L’autor, professor de dret administratiu de la UIB, reuneix articles que
ha anat publicant en els darrers trenta anys sobre el règim jurídic de la
llengua catalana a les Illes Balears. Analitza les grans categories o
conceptes juridicolingüístics i l’estudi dels diferents àmbits així com
l’evolució de la normativa lingüística. Reflexiona també sobre el model
lingüístic que s’ha adoptat a l’arxipèlag, que no és jurídicament igualitari.

Ceballos, Antoni

Documenta Balear. 192 pàgines

Los Javaloyas: àngels i dimonis de la música de ball

L’obra relata la història del conjunt en actiu més veterà del panorama
musical espanyol i probablement europeu. Des dels seus inicis cap al
1952 fins avui, Los Javaloyas han enregistrat més de cinquanta discs de
durada estesa i deu discs de llarga durada; han participat en dues
pel·lícules i han passejat el nom de Mallorca per quatre continents. Un
recorregut  ple d’anècdotes divertides i escrit a partir del testimoni
directe dels seus membres, exmembres, familiars i amics.

Vibot, Tomàs

El Gall Editor. 124 pàgines

Mallorca interior. 15 rutes pel cor illenc. Volum (IV)

Aquesta quarta entrega torna a oferir quinze tresques de dificultat
baixa pel cor de l’interior mallorquí, on la petja històrica és avinent i on
el paisatge ens mostra una illa activa, productiva en part, serena en
general. Es tracta d’una nova proposta per a descobrir una altra
Mallorca, a voltes oblidada o bandejada respecte de les grans
serralades. L’interior és un espai curull d’història i patrimoni, on encara
es percep el vell relat de la vera llecor de Mallorca.

8



Maíz. Jordi; Tur, Adrià

Calumnia. 93 pàgines

Notes anarquistes de Formentera

L’illa, malgrat la distància física que la separa d’altres terres, no va quedar
al marge de les noves idees polítiques, culturals o artístiques que
circulaven d’aquí per allà. L’anarquisme, com a ideologia política, es va
estendre amb força per diversos indrets i també va arrelar amb molta
força a la petita de les Pitiüses especialment durant la Segona República.
Aquest llibret recupera una part desconeguda dels formenterencs i de les
formenterenques, els quals varen pensar que ho podrien transformar tot.

Estarelles, Andreu

Adia. 136 pàgines

Or vell: Autobiografia sense pretensions

Ens parla de l’estreta relació entre alguns aspectes de la cultura popular
de Mallorca i la incidència de la religió a la vida quotidiana, incidència que
impregnava sobretot l’esdevenir de la pagesia. Ens exemplifica les
tradicions esvaïdes, oracions, cançons, celebracions, adagis, parèmies,
refranys i consuetuds que s’estilaven.

Melià, Josep

Moll. 210 pàgines

Rondalles de picadors

Escrites de forma intermitent durant els anys seixanta, les Rondalles de
Picadors de Josep Melià Pericàs (1939-2000) romangueren oblidades
durant dècades. Concebudes com un divertiment que l’autor
simultaniejà amb la redacció d’Els mallorquins (1967), esdevenen una
sorprenent galeria d’antiherois, protagonistes d’històries breus, àgils,
iròniques, punyents i del tot impredictibles. 

Rosselló Bover, Pere

Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 378 pàgines

Sobre viatges i memòries. 

Llorenç Villalonga i altres escriptors

Catorze estudis que tenen en comú la idea del viatge, tant en l’espai com
en el temps. El lector hi trobarà treballs sobre Llorenç Villalonga, la
literatura del jo, llibres de viatges a la nostra illa i a Àfrica, excursions
literàries dels Amics de les Lletres en els anys foscos de la postguerra,
evocacions del passat sota la forma autobiogràfica o un llarg recorregut pel
present i per la història de la Mediterrània.
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Argente Sánchez, José Francisco

Caligrama. 596 pàgines

Toponimia prerromana de Mallorca y Menorca

La història se situa en el moment en què les tropes de Jaume I prenen
Mallorca als àrabs el 1229. Una vegada assegurat el territori, deixaren
valuosos còdexs sobre el repartiment de terres i finques que oferien, entre
els nom de lloc llatins, àrabs o catalans, valuoses restes lingüístiques de les
cultures preromanes que habitaren les Illes.

Mamblona, Ricard

Disset. 104 pàgines

Antologia de l’atzar. 

Converses amb 5 documentalistes balears

A les Balears cada any es produeixen al voltant de dues dotzenes de
documentals. Quins responen a les característiques del documental
creatiu? Qui decideix que aquest cinema es converteixi en
avantguarda? Antologia de l’atzar dona veu a cinc cineastes que
contribueixen a engrandir i definir les fronteres del gènere. A través
de les seves pel·lícules i els seus testimonis, coneixerem com fan i
pensen el cinema documental, ajudant a configurar un teixit
audiovisual cada cop més ric dins el panorama cultural de les Illes
Balears.

Max

La Cúpula. 36 pàgines

Manifiestamente anormal

Aquest no és un altre diari del confinament i la pandèmia. A la tercera
setmana del tancament Max va perdre la paciència que demandaven
les autoritats i els mitjans de comunicació. Fart del beatífic “tot anirà
bé”, es llançà a fabricar aquest pamflet furiós i urgent enmig de
l’estupor.

CÒMIC LOCAL

10



Llauger, Miquel Àngel

Lleonard Muntaner. 120 pàgines

Corfú, Cabrera, Martinica: breviari d’illes i miratges

Es tracta d’un conjunt d’escrits que escapen de qualsevol categorització i
que proposen una visió oberta i lúdica de la noció d’illa més enllà
d’oceans, vivència i mite. Un viatge amb allargavista per un dels temes
més apassionants de la literatura universal.

Tracta d’un fet inèdit, les dues úniques accions artístiques realitzades en les
dues úniques cases que construí el filòsof vienès. La primavera de 2018,
Bernardí Roig i Fernando Castro Flórez, vestit aquest amb una fantasmal
túnica blanca, deambulen durant dues nits per les dependències buides de
la casa de la Kundmanngasse, Viena, habitatge que el 1927 Wittgenstein
havia concebut per a la seva germana.

Castro Flórez, Fernando; Roig, Bernadí; Fernández Mallo, Agustín

Galaxia Gutenberg. 192 pàgines

Wittgenstein, arquitecto (el lugar inhabitable)

Novel·la d’aventures, de guerra, d’exili i d’amor. És un viatge als mites d’un
passat que encara il·lumina el nostre present. Quan Enees fuig del
saqueig de Troia amb el seu fill i alguns homes, naufraga a la costa
africana, davant les platges de la ciutat de Cartago. El seu destí queda en
mans de la reina Elisa. Heroi vagabund i derrotat, una misteriosa profecia
l’assenyala com a fundador de la pròxima civilització romana.

NARRATIVA LOCAL

Vallejo, Irene

Editorial Contraseña. 216 pàgines

El silbido del arquero

NOVEL·LA
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Hawkins, Paula

Planeta. 479 pàgines

A fuego lento

El descobriment del cos d’un jove assassinat brutalment en una casa
flotant de Londres desencadena sospites sobre tres dones. Laura és
l’al·lota conflictiva que va quedar amb la víctima la nit en la qual va morir;
Carla, encara de dol per la mort d’un familiar, és la tia del jove i Miriam és
la indiscreta veïna que oculta informació sobre el cas a la policia.

Pérez-Reverte, Arturo

Alfaguara. 391 pàgines

El italiano

En els anys 1942 i 1943, durant la Segona Guerra Mundial, bussos de
combat italians enfonsaren catorze vaixells aliats a Gibraltar i la badia
d’Algesires. En aquesta novel·la, inspirada en fets reals, només alguns
personatges i situacions són imaginaris. Elena Arbués, una llibretera de
vint-i-set anys, troba una matinada mentre passeja per la platja un
d’aquests bussos, esvaït entre l’arena i l’aigua.

Masanés, Josep

Adia. 240 pàgines

Els proscrits de Santa Fe

Amb una narrativa acurada, rica, Josep Masanés ens endinsa en un món
salvatge i de frontera que ens fa revisar la nostra concepció de la justícia i
dels valors que regeixen les nostres vides. Una novel·la singular que
revisita un dels paisatges moderns més representats: l’Oest nord-americà.

Camilleri, Andrea

Salamandra. 272 pàgines

El método Catalanotti

Una companyia d’aficionats de Vigata vol muntar una obra de teatre per a
denunciar les dificultats de la vida moderna (començant pel llast de la
desocupació), però el caràcter del director, Carmelo Catalanotti, ho
acabarà fent molt difícil.

Premi Antoni Vidal Ferrando 2021
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Arasa, Cinta

Columna. 304 pàgines

Escales avall

Escales avall és una biografia a tres veus de tres generacions de dones
d’una família i un recorregut apassionant per la història de Catalunya des
dels anys trenta del segle XX fins als mesos previs a l’1 d’octubre del 2017.

Tevis, Walter S.

Alfaguara. 311 pàgines

Gambito de dama

Es va publicar per primera vegada el 1983 i es va convertir en un llibre de
culte per als jugadors d’escacs. A finals de 2020, amb l’estrena de la sèrie
basada en aquesta història, es va popularitzar. Beth Harmon, la
protagonista, s’ha convertit en una icona. És la història d’una al·lota òrfena,
solitària, toxicòmana, competitiva, fràgil i genial.

Mola, Carmen

Planeta. 544 pàgines

La bestia

Novel·la escrita a sis mans sota el pseudònim de Carmen Mola.
Ambientada a l’any 1834 a Madrid, que en aquells moments era una
petita ciutat emmurallada. La ciutat pateix una epidèmia de còlera, però
aquesta no és l’única que aterra els seus habitants: en els ravals
apareixen cadàvers de nines que ningú reclama. Tots els rumors apunten
a la Bèstia, un ésser que ningú ha vist però que tothom tem.

Leceaga, Alaitz

Planeta. 512 pàgines

Hasta donde termina el mar

Novel·la ambientada en un idíl·lic poble del País Basc. Els protagonistes
Dylan i Ulises Morgan contemplen com s’enfonsa l’Annabelle, el vapor del
seu padrí, en una terrible tempesta de la nit anterior. Després, el cos d’una
jove apareix flotant a la vorera. Estranyament, és idèntica a una altra al·lota
desapareguda molts anys enrere, Cora Amara, la filla menor de la
propietària de la funerària del poble.

Premi de Novel·la 

Fernando Lara 2021

Premi 
Planeta 2021
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Posadas, Carmen

Espasa. 496 pàgines

La leyenda de la Peregrina

La Peregrina és la perla més extraordinària i més famosa de tots els
temps. Prové de les aigües del Carib, fou entregada a Felip II i des
d’aleshores es va convertir en una de les joies principals de la monarquia
hispànica. Després de la Guerra del Francès, acabà a França.

Saramago, José

Alfaguara. 320 pàgines

La viuda

Rere la mort del seu marit, Maria Leonor, mare de dos fills, se sent
angoixada davant les dificultats per a administrar la seva hisenda ateses les
expectatives de la societat i el fort control del seu entorn. Després d’alguns
mesos sotmesa a una profunda depressió, decideix finalment afrontar la
seva responsabilitat com a propietària de les terres, però el seu cor està
turmentat per un pecat secret: a pesar del dol, el seu desig no s’ha apagat.

Aramburu, Fernando

Tusquets. 704 pàgines

Los vencejos

Toni, un professor d’institut enfadat amb el món, decideix posar fi a la seva
vida. Meticulós i serè, té elegida la data: d’aquí un any. Fins aleshores cada
nit redactarà, en el pis que comparteix amb la seva cussa Pepa i una
biblioteca de la qual es va desprenent, una crònica personal, dura i
descreguda, però no manco tendra i humorística.

Barrio, Marta

Tusquet. 320 pàgines

Leña menuda

Una jove viu amb il·lusió desbordada la confirmació del seu embaràs.
Comença a fer plans amb la seva parella per a adaptar la casa al nou fill,
elegir-ne el nom, imaginar-se la vida amb ell. Un matí ocorre un petit
incident de camí a la feina: és sorpresa per uns cans que la tomben abans
que la propietària els pugui contenir. A l’hospital, confirmen que el fetus no
ha sofert danys, però un doctor experimentat veu alguna cosa estranya a
les ecografies que s’haurien d’haver detectat prèviament.

Premi Tusquets 

de Novel·la 2021
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Atwood, Margaret

Salamandra. 416 pàgines

Maddaddam

Tercer volum de la trilogia de Maddaddam, un univers del futur en què el
món ha patit una pandèmia terrible i només uns quants humans i alguns
de genèticament modificats hi han sobreviscut. Toby i Ren han rescatat la
seva amiga Amanda dels despietats paintbalistes i Zab ha estat cercant
Adam Uno, fundador dels Jardiners de Déu, la religió ecologista i pacifista
de la qual  es va desvincular anys enrere per a guiar els locoadànides en la
seva resistència activa contra l’acció destructora de SegurMort.

Murakami, Haruki

Tusquets. 288 pàgines

Primera persona del singular

Amors d’adolescència evocats amb serena nostàlgia, joves amb prou feines
albirades, ressenyes de jazz sobre discos impossibles, un poeta amant del
beisbol, un simi parlant que treballa com a massatgista i un ancià que parla
del cercle amb diversos centres… Els personatges i les escenes d’aquest
esperadíssim volum de relats fan saltar pels aires els límits entre la
imaginació i el món real.

Bover, August

Documenta Balear. 172 pàgines

Tutti Fruti

Aquest volum aplega 131 anècdotes vistes o sentides, com hauria dit
Apel·les Mestres. Es tracta de petits fragments de vida, d’anècdotes que es
conten com a reals i on hi ha sempre un final divertit, humorístic. En aquest
sentit, per tant, no són acudits pròpiament dits, sinó allò que a Mallorca i,
potser, en alguna altra banda, se’n diuen coverbos, en el sentit de “narració
anecdòtica de caire humorístic”.

Gurt, Carlota

Proa. 364 pàgines

Sola

Na Mei, després de naufragar en la feina i immersa en l’apatia matrimonial,
s’aboca a escriure instal·lada a la casa del bosc de la seva infantesa, on
s’encararà rabiosament a la grisor del seu passat, a un present inoportú i a
un futur a la deriva. Aquesta és la crònica d’una rebel·lió. És la història de la
seva solitud impenitent narrada en un compte enrere agònic de 185 dies.
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Sánchez-Garnica, Paloma

Planeta. 648 pàgines

Últimos días en Berlín

Quan Yuri Santacruz va assistir al nomenament com a canceller d’Adolf
Hitler, no podia imaginar com canviaria la seva vida a Berlín. Hi havia
arribat uns mesos enrere, després d’haver fugit, juntament amb part de la
seva família, de Sant Petersburg, asfixiats per una revolució que els havia
deixat sense res. A Yuri, també el va privar de sa mare i el seu germà petit,
a qui les autoritats russes no varen permetre la sortida del país.

Muñoz Molina, Antonio

Seix Barral. 352 pàgines

Volver a dónde

Madrid, juny de 2020. Després d’un tancament de tres mesos, el narrador
assisteix des del balcó al despertar de la ciutat a l’anomenada nova
normalitat, mentre reviu els records de la seva infància en una cultura
camperola, els últims supervivents de la qual ara moren. A la dolorosa
constatació que amb ell desapareixerà la memòria familiar, s’hi afegeix la
certesa que en aquest nou món nascut d’una crisi global sense precedents
encara prevalen unes pràctiques perjudicials que podríem haver deixat
enrere.

Jordá, Eduardo

Zut. 160 pàgines

Anna Ajmàtova

Segons el mateix autor, és una biografia presentada com un monòleg en
què la mateixa Akhmàtova explica la seva vida; tots els fets són reals, o
almenys estan documentats. Encara que va ser una dona molt pudorosa
que no va voler donar gaires claus de la seva vida íntima al mateix temps
es va preocupar durant tota la vida d’anar preparant una biografia
pòstuma, tot i saber que aquesta només es podria publicar després de la
desaparició de l’URSS.

NOVEL·LA LOCAL

Finalista Premi 

Planeta 2021
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Simonet Pons, Biel

Illa edicions. 122 pàgines

Com posidònia en un alzinar!

Simonet narra un conjunt d’històries entorn d’aquesta planta de la mar
Mediterrània, que actua d’element central i connector dels relats que hi
apareixen. L’autor reflexiona sobre temes com la crisi humanitària de les
persones refugiades, la història, la recuperació de la memòria col·lectiva i
de la tradició com a poble, etc. El llibre compta amb il·lustracions de Joan
Lluís Oliver.

Ferrà Martorell, Miquel

Nova Editoral Moll. 110 pàgines

Contes del call

Originalment publicat el 1984, aconseguí fer reviure un escenari de fantasia
en el qual mercaders i astròlegs, banquers i esclaus, alquimistes i
inquisidors s’entrecreuen en un laberint envitricollat de carrers estrets i
foscos. En homenatjar el passat jueu de Palma, aquest petit gran llibre
torna a fer bategar el cor d’una ciutat antiga que, mitjançant aquests petits
contes, podem tornar a trepitjar.

Pastor Perelló, Joana Maria

Balèria. 270 pàgines

El món màgic de Lot: Leilani i el nigromant

El reialme de Lot està en perill. El nigromant ha descobert la clau que l’havia
protegit durant més de cent anys i amenaça a esborrar-lo del mapa. N’Eli és
una joveneta solitària i, aliena a tot això, es disposa a sortir de passeig amb
el seu ca, sense saber que acabarà a un altre món, travessant un portal cap
a un lloc màgic on un protector l’ajudarà. Però, podrà protegir-la d’ella
mateixa i del seu destí?

Cortés Oliveras, Octavio

Sloper. 100 páginas

Días en Cala Escorpí

Una meditació sobre l’essència de la terra mallorquina, els seus tresors
ancestrals, com a celebració de la vida com a gran aliada de la mort. Els
tamarells, les taronges de Sóller, els llautons que adornen, les tàperes, les
teles de llengües, els llaüts, les buguenvíl·lies, el gelat d’ametles, l’espart, els
albercocs, les persianes, els melons de Vilafranca, el fonoll marí... Na Laura,
l’estimada, assisteix a aquest diàleg ascendent i ho facilita.
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Riera, Carme

Edicions 62. 296 pàgines

Epitelis tendríssims i 

Contra l’amor en companyia i altres relats

Epitelis tendríssims (1981) recull set contes de caire humorístic i tema eròtic,
volgudament intranscendents. Els dinou contes de Contra l’amor en
companyia i altres relats (1991), en canvi, s’articulen entorn del plaer de
l’escriptura o la lectura: escriptors d’estar per casa, lletraferits mistificadors,
falsaris, tramoistes, somiatruites o cínics, miren de viure la vida que creuen
que mereixen. I no sempre és com ells es pensen...

Forestier, Guy de

J. J. de Olañeta. 152 pàgines

Estimats catalans (la frontera de guix): 

un elogi de les virtuts alienes

A partir d’una sèrie d’anècdotes, Guy de Forestier determina que la manera
de ser catalana es recolza sobre tres eixos. En el primer hi ha el sentit de la
mesura i, davant seu, un excés incontrolat. En el segon veim una tendència
a associar-se i, al davant, un marcat individualisme. I en el tercer, la serietat
davant del sentit de l’humor.

Adrover, Miquel

Ifeelbook. 272 pàgines

L’estiu de la plaga

A Son Servera es troba el cadàver d’una dona amb símptomes estranys.
Dins la Comuna de Bunyola, troben el cos d’un jove degollat. Alhora, es
produeixen a l’illa un seguit de morts sobtades sense aparent relació entre
unes i altres. El doctor Joan Reixach, epidemiòleg, entra en sospites que
totes aquelles morts tinguin el mateix origen: un virus desconegut.

Martorell Vallespir, Pere

Documenta Balear. 160 pàgines

L’home horitzontal i altres relats

L’home horitzontal és el relat que dona títol al llibre que el lector té a les
seves mans, un conjunt de deu narracions en què la història, la música,
l’òpera o el teatre són protagonistes. L’autor recrea el captiveri de
Jovellanos al castell de Bellver.
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Fuster, Jaume

Documenta Balear. 260 pàgines

Mirant el silenci

Una novel·la històrica que transita entre les darreres guerres colonials i
l’inici del turisme de masses, amb un toc de novel·la negra. L’acció se situa
en un petit poble a finals dels 60. Un dels personatges emigra a Amèrica
per a cercar una vida millor i després torna a Mallorca, on s’incorpora a la
societat benestant i s’aprofita de la nova època econòmica.

Bennàsar, Sebastià

Lletra Impresa. 158 pàgines

Rates de biblioteca

Escriptors, lletraferits, bibliotecaris, lectors, i fins i tot rates de biblioteca,
poblen l’univers de Sebastià Bennàsar. Aquest volum aplega una part
important dels relats que l’escriptor mallorquí ha anat publicant de forma
esparsa al llarg dels darrers vint anys, sempre guiats pel fil conductor de la
lectura i l’escriptura. Cadascuna d’aquestes peces ens parla de la
importància cabdal dels llibres en la nostra vida quotidiana.

Maicas, Lluís

El Gall. 454 pàgines

Una fosca d’ungles pintades

Un peculiar dietari on l’autor observa i analitza, atentament, la realitat que
l’envolta. Amb ironia i humor, tal vegada amb un punt de sarcasme, ens
proposa una mirada sobre les qüestions que no aconseguim resoldre, o
sobre les quals la nostra intervenció no és prou satisfactòria.

Ajuntament de Palma. 163 pàgines

Recull de literatura i foto jove: Palma 2021

Des de fa 27 i 21 anys, respectivament, la Regidoria d’Educació promou la
fotografia i l’escriptura entre els joves de Palma a través de diferents
centres educatius. Enguany hi han participat més de 2.600 alumnes,
inspirats per la idea “Color i vida”, i aquí se’n recull una selecció.
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VVAA

Lleonard Muntaner. 256 pàgines

De l’Escola de Dibuix de Palma 

a l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears

L’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears és una institució
d’educació superior, hereva directa de l’Escola de Dibuix de Palma
(oficialment, Escuela de Dibujo de Palma), creada el 1778 per la Societat
Econòmica d’Amics del País del Regne de Mallorca (oficialment, Sociedad
Económica de Amigos del País del Reino de Mallorca). Al llibre que teniu a
les mans podreu resseguir la història de l’Escola, que discorre
paral·lelament a la història de Mallorca i, més concretament, la història de
les arts plàstiques i el disseny a l’illa.

Àlvarez Roig, Cristina

Adia. 84 pàgines

Firmament obert

Des d’una visió del món panteista, la pèrdua i la mancança formen part del
cicle existencial que mai no es tanca ja que ens cal morir perquè la vida
continuï. És així que tot reneix a través de la paraula creadora i
performativa i que el fill no nascut i la mare inexistent es reencarnen en el
cel i la mar de l’escriptura.

Ripoll Perelló, Miquel

Documenta Balear. 124 pàgines

De la flor al fruit

És un clam a la vida fins i tot en els seus moments mes agrestes. Es tracta
d’un recull de poemes que contornen les paraules des dels abismes.
Sempre amb els ulls fitats a l’avenir, l’autor hi parla sobre l’amor, la llibertat,
el dol, la malaltia o l’esperança, tot cercant una renaixença des de la
paraula. Un conjunt de poemes que volen edificar un sentir nou des dels
llindars que ens confronten amb el silenci. Una aposta que, des de
l’obertura fins a l’ètica, només pot reivindicar la poesia.

POESIA

PALMA

Premi Bernat Vidal 

i Tomàs 2021
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Cardell, Miquel

Adia. 88 pàgines

Els ponts de l’autopista

Tracta, potser, de la pèrdua, la fragilitat, la fugacitat, i de la voluntat de
trobar una forma de habitar-les, de viure. De la tristesa i la fascinació, de la
constatació i la imaginació. Transita per paisatges del migjorn de l’illa i per
escenaris d’indrets ben diferents; on habiten personatges ben diversos, i
es mou per perspectives que van d’allò més quotidià a les consideracions
de la física o l’astronomia.

Juncosa, Enrique

Pretextos. 80 pàgines

Estrella rota

Vuitè poemari de l’autor. La malaltia, la vida que es va acabant a poc a poc,
el final de les coses i moltes altres reflexions componen un llibre amb un to
més fort i més directe que els anteriors, menys culturalista. El paisatge
mallorquí hi és protagonista en dos poemes.

Riera, Miquel Àngel

Adia. 400 pàgines

Obra poètica completa

Després de gairebé 20 anys, trobam aquí tots els seus llibres de poemes
reunits, molts dels quals duien molts d’anys exhaurits. El catedràtic Pere
Rosselló Bover ha tingut cura de l’edició i del text introductori, en aquesta
obra editada l’any que s’ha declarat Any Literari Miquel Àngel Riera per a
commemorar la seva mort ara fa 25 anys.

A la poesia d’Antonina Canyelles no hi ha fletxa sense diana, fil sense
puntada ni hòstia consagrada. La seva mà inconformista és seda i puny,
nuesa de paraules; és la pinta que pentina el món després d’una ventada.
Exercicis d’una mà insomne és el darrer recull de poemes de la dona bala
de la literatura catalana. Una partitura literària plena d’ironia, ritme i
coratge.

Canyelles, Antonina

Lapislàtzuli. 207 pàgines

Exercicis d’una mà insomne
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Rivera, Sara

Nova editorial Moll. 98 pàgines

Sarbatana

Sarbatana és una incansable recerca de respostes; poemes que
esfilagarsen el sentir amb la imperiosa necessitat de trobar racons de «pau
viva», espais de seguretat on poder baixar les armes. Un broll salvatge
d’interrogants que basteixen un artefacte imprevisible d’efectes
emocionalment devastadors. Un debut literari tan arriscat com
esperançador.

Perelló i Nomdedeu, Pere

Lleonard Muntaner. 72 pàgines

Són ets i uts

Aplec de cinquanta-nou sonets o estructures versificades que, amb ritmes i
musicalitats més o menys heterodoxos, tendeixen cap al sonet. Han estat
escrits i reiteradament revisats entre 2009 i 2020. El títol remet als aplecs
de sonets de dos referents estimats, els Sons nets d’Àngel Terron, i els Sons
bruts, de Carles Rebassa. Divers, incoherent, tendre, contradictori,
desesperat, irat i joiós com la vida mateixa.

Gayà Porcel, Víctor

Nova editorial Moll. 80 pàgines

Thálamos

Lluny de ser la lluita callada per la perdurabilitat, Thálamos és la voluntat
d’oblit; no la de ser oblidat pel món que potser ens ha estat ignorant des de
sempre, sinó per la persona estimada, per la persona vital. Un oblit lleial,
noble, magnànim: un deixar anar, un deixar partir a qui se’n va. La voluntat
de no ser sobrer quan hom ja no hi és. Un despreniment existencial que
lleva tot llast a l’existència.

En aquest poemari, Sebastià Perelló s’interroga sobre la provisionalitat
d’allò que ens protegeix. Fa referència a la idea de refugi, d’estar sempre
en trànsit, però sense caure en la simplificació del món que ens envolta, i
es serveix del poema com un espai d’interrogació, fins i tot política, des
d’on captar allò invisible més que no cercar respostes.

Perelló, Sebastià

Lleonard Muntaner. 80 pàgines

Tendal
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Gost, Laura

Lleonard Muntaner. 64 pàgines

La deliberació dels escorpins

La deliberació dels escorpins és una aproximació transgressora i
divertidament mordaç al món que envolta els premis literaris. A partir
d’uns personatges absolutament inclassificables i d’un llenguatge àgil,
punyent i imaginatiu, la trama d’aquesta obra mescla humor negre, una
justa dosi de paròdia i un ritme en ocasions frenètic que ens condueix a
un desenllaç inesperat.

Riaño, Peio H.

Ediciones B. 320 pàgines

Decapitados

És lícit acabar amb la propaganda de genocides, dictadors, esclavistes,
invasors i altres personatges tan menyspreables a l’espai públic? Aquest
assaig provocador i fascinant demostra per què és hora de retirar els
homenatges que ofenen la ciutat progressista. A través d’un recorregut
per una sèrie de representacions «artístiques», des de Mao fins a Franco,
aquesta investigació cultural qüestiona que s’hagin de conservar els
monuments que representen valors insuportables com ara el racisme, el
masclisme i l’exclusió.

Méndez, Begoña; Suau, Nadal

Hurtado y Ortega. 168 pàgines

El matrimonio anarquista

I si el matrimoni fos una forma radical i transgressora manera de dir-te
“T’estim”? Monogàmia i poliamor; meduses i eriçons; Pynchon, Winona i
Foster Wallace; tatuatges, literatura i desig reivindiquen el matrimoni com a
acte poètic, però lluny de l’amor romàntic. El matrimonio anarquista sorgeix
amb el casament dels escriptors, una decisió inesperada pels amics i
familiars. Arran d’aquesta sorpresa, els autors varen decidir escriure aquest
llibre, que es nodreix de cartes que varen intercanviar durant més d’un any
i mig, incloent-hi el confinament.

ACTUALITAT POLÍTICA I SOCIAL

TEATRE LOCAL
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Santandreu, Rafael

Grijalbo. 304 pàgines

Sin miedo

Trobam aquí un mètode per a convertir-te en la millor versió de tu mateix:
una persona lliure, poderosa i feliç. Centenars de milers de persones han
reconfigurat el cervell gràcies a aquest mètode, avalat per centenars
d’estudis científics. Quatre passos clars i concisos ens permetran superar
completament fins i tot les pors més agudes: atacs d’ansietat o pànic,
obsessions (TOC), etc.

Privat, Edmond

Documenta Balear. 144 pàgines

Vida de Ghandi

L’autor va conviure durant setmanes amb el Mahatma en un viatge
d’Europa a l’Índia, per la qual cosa transmet simpatia i detalls que no
podem trobar en altres biografies. Va ser escrita originàriament en
esperanto. S’hi descriuen els aspectes més destacats de la vida de Gandhi:
l’ambient familiar, l’estada a Sud-àfrica, les vagues de fam, les estades a la
presó, la incansable defensa dels pàries i dels treballadors, les marxes
pacífiques, els èxits polítics, i també els entrebancs i les frustracions.

Tur, Francesc

Calumnia. 151 pàgines

La guerra invisible. Moros, 

afroamericanos y gitanos en la Guerra Civil (1936-1939)

S’ha parlat molt de les Brigades Internacionals i de la intervenció de les
potències feixistes a la Guerra Civil, però no tant del paper que hi varen
jugar els moros al servei del Caudillo, o els afroamericans que varen
combatre en terres hispanes per la República. I menys conegut encara, fins
fa relativament poc, és el rol que hi varen jugar els gitanos. Aquest llibre
pretén ser, doncs, una contribució modesta per a treure a la llum el
sacrifici i el patiment de tantes persones que han estat relegades a l’oblit.

AUTOAJUDA

BIOGRAFIES

DIVULGACIÓ HISTÒRICA
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Berger, Gonzalo; Balló, Tània 

La rosa dels vents. 256 pàgines

Les combatents. 

La història oblidada de les milicianes antifeixistes

Durant la Guerra Civil espanyola, moltes dones es varen unir al bàndol
republicà, però no sempre varen ser ben acceptades i tampoc se les va
reconèixer com es mereixien. Aquest assaig, escrit a quatre mans, vol
rescabalar aquest menyspreu cap a unes dones que es varen jugar la vida
al front. Així, recupera personalitats tan icòniques com Marina Ginestà o la
primera dona triada batlessa a Espanya, Natividad Yarza Planas, però
també d’altres de poc o gens conegudes.

Arendt, Hannah

Lleonard Muntaner. 216 pàgines

Participar del món. Escrits 1941-1945

Primer recull complet dels articles que la pensadora Hannah Arendt va
escriure per a la revista Aufbau entre el 1941 i el 1945, quan acabava
d’arribar als Estats Units, i que fins ara no s’havien traduït íntegrament a
cap llengua. Representen el començament de la seva teoria política, que
planteja preguntes plenament vigents en els nostres dies: quina actitud
tenim en situacions d’emergència, quina responsabilitat tenim davant del
món, etc. També inclou les actes de les reunions del Jove Grup Jueu.

Ridao, José María

Tusquets. 336 pàgines

República encantada. 

Tradición, tolerancia y liberalismo en España

Un assaig imprescindible sobre les arrels de la intolerància i les seves
repercussions en la política actual. L’autor hi explora amb enorme
lucidesa diversos aspectes controvertits de la historiografia espanyola: la
negació del passat musulmà, les conseqüències de l’expulsió de jueus i
moriscos del nostre país, la imposició d’una ortodòxia religiosa de tints
retrògrads, les dificultats que la tolerància ha tingut per a prosperar a
Espanya, l’escàs arrelament d’un autèntic liberalisme i la sempiterna
persecució del dissident per a una uniformitat imposada gairebé sempre
per la força. Tot això serveix per a establir un aclaridor diagnòstic de la
complexa realitat social i política del país en el moment present.
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Canyelles Gamundí, Caterina

Lleonard Muntaner. 312 pàgines

Masclisme i cultura jurídica. Una etnografia del procés

judicial de la violència de gènere

Anàlisi des d’una perspectiva no jurídica sinó antropològica de com
actuen els intervinents en el procés judicial per delicte en l’àmbit de la
violència de gènere, sota quines premisses ho fan, com raonen i
decideixen i quines conseqüències suposen aquestes decisions. Una
oportunitat única per a conèixer com s’entén, en una mirada no jurídica
però sí crítica, la racionalitat de tot aquest procés.

Bernácer, Raquel

Vergara. 176 pàgines

Lunes sin carne

Consumim un excés d’aliments d’origen animal, cosa que té un
impacte negatiu sobre la salut de les persones i del planeta. Com a
conseqüència, el vegetarianisme, en diverses formes, ha guanyat
rellevància en la població com a solució al problema ètic i de
sostenibilitat que deriva de l’elevat consum d’animals. No obstant això,
i malgrat que la població està cada cop més conscienciada, moltes
persones no se senten preparades per a fer el pas cap al
vegetarianisme.

VIDA SALUDABLE

DONA I FEMINISME
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Desembre 2021

Horari
De dilluns a divendres de 8:30 a 20:30

Dissabtes de 9 a 13:00
 

Contacte
971225962 - bibcort@palma.cat


